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V tomto čísle se dočtete… 

… jak řešit šikanu 

… jaká příchuť zmrzliny je nejoblíbenější 

… čím chtěl být doktor Jan Pirk, když byl malý 
… a spoustu dalšího!
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Ahoj! 

Máme tady další číslo školního časopisu. Tentokrát už je to poslední vydání tohoto 

roku. Čekají tu na tebe různé články, jako třeba o přírodních katastrofách, také 

tipy na prázdniny, křížovky, vtipný článek o názvech měsíců, článek o lidském těle 

atd. Doufáme, že zůstanete našimi čtenáři i další školní rok. 

Užijte si prázdniny a v dalším školním roce ahoj! 

Eliška Z. 
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Jak se připravit na dovolenou? 

Milí čtenáři, rádi byste jeli na dovolenou? Musíte se ale pořádně připravit. 

Nevíte, jak a co přesně si s sebou vzít? Na tyto otázky se vám pokusím dnes 

odpovědět. 

Na dovolené nám jde asi hlavně o to, že si odpočineme a uděláme si pohodlí, 

ale tak by to úplně být nemělo. Při dovolené bychom měli myslet hlavně na 

svoje bezpečí a zdraví. A v poslední řadě až na pohodlí a odpočinek. 

A co si teda vzít s sebou na dovolenou a jak se připravit? 

Nejpotřebnější věci: toaletní potřeby, hygiena, peníze a samozřejmě na závěr 

osobní věci, jako je například telefon. 

Méně potřebné věci: hračky pro děti, kosmetika a krémy. 

Ovšem jak jsem říkal, na dovolené musíme myslet hlavně na svoje bezpečí 

a zdraví, a proto je tedy nutné:  

Zkontrolovat auto, jestli je v pořádku.  

Ujistit se, jestli máte v autě lékárničku a bezpečnostní vesty a podobné věci. 

Tedy pokud jedete autem:) 

A to je asi tak nějak všechno, co potřebujete, zbytek věcí už je na vás:) 

Tak se mějte a hezkou dovolenou! 

Napsal Sam 
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Tipy na prázdninové cesty 

Prázdniny lidé využívají k odpočinku, aby si s rodinou užili dovolenou někde 

v cizině nebo jen zajedou někam na hrad či zámek u nás. 

Bazény a akvaparky 

Aquaforum Františkovy Lázně – příjemně 

teplá voda v bazénech, vířivkách 

i v tobogánu vás pohladí po duši a po těle:) 

Aqua Park Špindlerův Mlýn nabízí 

příjemnou relaxaci v rekreačním a dětském 

bazénu se třemi tobogány. K dispozici jsou 

i malá a velká vířivka, divoká řeka, vodní kola a další atrakce. Wellness Centrum 

nabízí svět saun a nově otevřenou solnou jeskyni.  

Aquapark Olomouc má na ploše dvou hektarů vedle venkovního areálu také 

zastřešenou část. Vodním atrakcím vévodí 123 metrů dlouhý tobogán, jeden 

z nejdelších v České republice, na kterém se můžete svézt na nafukovacích duších. 

Hrad Švihov 

Zakladatelem hradu, který je poprvé 

zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z 

Rýzmberka ze Skály. Na konci 15. století byl 

hrad nákladně přestavěn ve slohu pozdní 

gotiky, na přestavbě se podílel i známý 

architekt Benedikt Rejt. Po rodu 

Švihovských hrad v roce 1548 převzali 

Kavkové z Říčan, jejich špatné hospodaření 

je ale donutilo hrad prodat rodu Černínů 

z Chudenic. Poté přišla třicetiletá válka. Hrad tehdy bezúspěšně obléhala švédská 

vojska. Na Švihově se také natáčela pohádka, kterou určitě znáte. Je to pohádka 

Tři oříšky pro Popelku. 

Přeji vám příjemné a krásné prázdniny!:) 

Eliška B. 

Zdroje: kudyznudy.cz, wikipedia.org 
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Pět tipů, co dělat o prázdninách 

1. Skočit do bazénu! 

2. Koupit si zmrzlinu! 

3. Jet na výlet! 

4. Letět k moři! 

5. Opalovat se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravily Terka a Justy  
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Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka – čeští cestovatelé a spisovatelé 

Miroslav Zikmund (*14. února 1919 v Plzni) 

Svou první delší cestu podnikl asi v šestnácti letech s mladším bratrem Josefem 

a kamarádem Václavem na Podkarpatskou Rus, která byla v období první republiky 

součástí Československa. 

Po maturitě v roce 1938 začal studovat Vysokou obchodní školu. Protože na počátku 

druhé světové války němečtí okupanti uzavřeli české vysoké školy, mohl ji ukončit až 

v roce 1946. Na škole studoval s Jiřím Hanzelkou, který byl jeho partnerem na cestách 

i spoluautorem jejich knih. 

V letech 1947–1950 spolu podnikli cestu do Afriky a Jižní Ameriky. Z této cesty bylo 

rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Na této cestě udělali velké množství 

fotografií a natočili množství filmového materiálu. 

V libyjské Syrtě měla jejich tatrovka havárii, přenocovali na vrcholu Cheopsovy 

pyramidy, vystoupali na vrchol Kilimandžára, v konžském pralese se setkali s Pygmeji, 

z Kapského města se přeplavili lodí do Buenos Aires, v Riu de Janeiru na pláži 

Copacabana se Zikmund málem utopil při koupání v moři, v Ekvádoru, kde uvažovali 

o emigraci z Československa, se setkali s lovci lebek z kmene Šuárů. 

Jiří Hanzelka (*24. prosince 1920 ve Štramberku, †15. února 2003 v Praze) 

Ve třech letech se s rodiči přestěhoval do Kopřivnice, kde jeho otec pracoval 

v automobilce Tatra jako dělník ve vývojovém oddělení a příležitostně také závodil 

jako spolujezdec Josefa Vermiřovského. V letech 1925 až 1930 bydleli v Bratislavě, 

poté se přestěhovali do Prahy. 

Vystudoval obchodní akademii a po maturitě začal studovat Vysokou obchodní školu. 

Kvůli uzavření vysokých škol ji ale mohl ukončit až v r. 1946. Mezitím byl nasazen na 

zemědělské práce do Zhoře u Tábora, kde při úrazu na statku přišel o prst. 

Po návratu z první cesty se roku 1954 oženil a později se mu narodily dvě děti, syn Jiří 

a dcera Hana. Roku 1958 věnoval svůj dům ve Zlíně tomuto městu s podmínkou, že 

v něm budou zřízeny dětské jesle. 

Druhou cestu, již s doprovodem, podnikli ve dvou vozech Tatra 805 v letech 1959 až 

1964. Při této výpravě projeli Asii a Oceánii. Také na této cestě shromáždili velké 

množství dokumentárního materiálu. 

Připravily Péťa a Terka 

Zdroj: zelenavystava.cz 
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Přírodní katastrofy 

Co jsou přírodní katastrofy? 

Přírodní katastrofy jsou katastrofy způsobené 

přírodou, např.: tsunami, tornádo, hurikán, sopečná 

erupce, požár, lavina a povodeň. 

Při přírodních katastrofách jsou většinou i ztráty na 

životech. Např.: v roce 2004 tsunami v indickém 

oceánu zabilo 220 000 lidí.  

Příčiny přírodních katastrof mohou být různé, například velké sucho nebo vítr. 

V Čechách jich ale tolik nehrozí. Protože se náš stát nenachází, u moře tak nám 

nehrozí třeba tsunami nebo hurikán.  

Napsal Lukáš 

 

Jídlo 

Jídlo, také potravina, je výrobek nebo látka určená pro výživu lidí 

a konzumovaná ústy v nezměněném, syrovém anebo upraveném stavu. Jde 

o všechny poživatiny, látky obsahující živiny, rostlinné a živočišné výrobky 

zemědělství určené pro lidskou výživu (jak uvádí Wikipedie). 

Nejodpornější jídla 

Na obrázku vpravo můžete vidět, že ne 

každé jídlo musí být jako „mňamka“ od 

babičky. Ale někteří Asiaté považují ve své 

zemi i takováto jídla za velkou pochoutku. 

Reakce cizinců na česká jídla 

V průzkumu Televize Seznam pět ze šesti cizinců pochválilo svíčkovou. 

Jeden z nich dokonce řekl, že si vezme za ženu Češku, aby toto jídlo mohl jíst 

nadále. Všichni, kteří svíčkovou chválili, chválili tzv. chleba. Tím ale mysleli 

knedlíky:) 

Jeden z dotazovaných cizinců by si ale raději dal burger s hranolky. 

Připravili Lukáš a Vláďa 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wl5azdUA&id=206FFFB8F9AE2DB353310E49014FEE1BD9CE7799&thid=OIP.wl5azdUAD9EV_lMXdKLe7gHaFj&mediaurl=https://www.chambre237.com/wp-content/uploads/2015/11/Le-Tsunami-de-Nuages-au-dessus-de-Sydney-02.jpg&exph=810&expw=1080&q=tsunami&simid=607988001426050009&selectedIndex=41
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimwsvX-rPhAhXUoXEKHZYRDOkQjRx6BAgBEAU&url=https://refresher.cz/35904-Netopyri-polevka-cervivy-syr-ci-smazene-tarantule-aneb-nejodpornejsi-pochoutky-ze-vsech-koutu-sveta&psig=AOvVaw0rdhRigIk6a2gYufWAqRg8&ust=1554382094751666
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Tentokrát jsme opět uspořádali tři ankety přímo v redakci. 

Podívejte se, jak to dopadlo. 

 

Jaké je tvoje nejoblíbenější zdravé jídlo? 

 

 

 

 

 

 

Jaká je tvoje nejoblíbenější nezdravé jídlo? 

 

 

 

 

  
 

Co je podle tebe nejtypičtější letní jídlo? 

 

 

 

 

Připravili Kuba a Péťa  
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… s panem Janem Pirkem 

 
 

Dobrý den, pane Pirku. Zajímala Vás 
medicína už odmalička?  

Vůbec ne. Já jsem nejdřív chtěl být 
popelář, protože se mi líbilo, jak stojí 
na tom stupátku vzadu a vozí se. 
Potom jsem chtěl být osvětlovač 
v cirkuse, protože sedí nahoře a svítí 
na artisty, a líbilo se mi, že jezdí po 
světě. Ale když jsem opravdu uvažoval 
o svém zaměstnání na gymnáziu, tak 
jsem moc chtěl být námořní důstojník. 
Chtěl jsem se plavit jako kapitán po oceánech, ale to nešlo. Ono by to vlastně 
mohlo jít, ale na to se studovalo jenom v Rusku a tam se mi nechtělo. Tak jsem se 
asi půl roku před maturitou rozhodl, že půjdu na medicínu. Můj pradědeček byl 
doktor, dědeček byl doktor a tatínek byl doktor. 

Kolikrát jste dělal resuscitaci? 

To já vlastně dělám každý den! Protože my to srdce zastavíme, abychom ho mohli 
operovat, pak ho zase zašijeme a spravíme ho a musíme ho znovu nastartovat, 
resuscitovat. To dělám každý den. Ale na ulici jsem resuscitoval jednou, 
v Běchovicích (Běchovice jsou nejstarší závod v silničním běhu v Evropě a druhý 
nejstarší závod na světě), kde jeden závodník asi třicet metrů před cílem dostal 
infarkt a zastavilo se mu srdce, volal o pomoc. Tak jsem tam ještě s jedním panem 
doktorem přiběhl, resuscitovali jsme ho a dobře to dopadlo. 

Takže provádíte i masáž srdce… 

Ano, to také dělám každý den:) Při té operaci je srdce plné vzduchu a my z něj ten 
vzduch musíme dostat pryč, srdce musí být zase plné krve. Takže každý den 
masíruji srdce. 

A jaký je to pocit, když masírujete srdce? 

Je to něco, co patří k té operaci. Právě při té masáži poznáte, jestli to srdce má 
tlusté stěny, nebo jestli je ochablé, jak se stahuje… 

Co Vás nejvíce baví na Vašem zaměstnání? 

To operování. Mám také samozřejmě i další pracovní povinnosti – a ty mě nebaví:) 
Ale péče o pacienty mě baví. 
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A proč jste si vybral zrovna srdce? Proč jste si nevybral třeba oči? 

Protože můj tatínek byl kardiolog. Mně se to líbilo, tak jsem to chtěl dělat také. 

Navštěvujete někdy základní školy? 

Navštěvuji hodně gymnázia. Ale nepamatuji si, že bych byl na základní škole. 

A co strava? Jíte nějak „extra zdravě“? 

Jím extra všechno:) Ale kontroluji si váhu, abych nepřibíral, a také si kontroluji, 
abych neměl moc vysoký cholesterol. Mám ho teda vyšší, ale tak akorát:) 

Jelikož jsme v knihovně, rádi bychom se Vás zeptali, zda máte rád čtení. Jaké 
jsou Vaše oblíbené knihy? 

Knížky mám rád. Nedávno jsem dočetl knihu, která se jmenuje Rašín. To byl 
člověk, který napsal první československý zákon a zachránil naši měnu, ta knížka je 
jeho životopis. Teď čtu knihu Bojovník vždy proti proudu, což je životopis našeho 
válečného veterána, pilota z druhé světové války. A až to dočtu, tak budu číst 
jednu starší knihu, která se jmenuje Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst 
v mapách.  

A poslední otázka: Jak se Vám na Dobříši líbí? 

Mně se na Dobříši líbí moc. Už jsem tady byl víckrát, jednou jsme tu byli u hasičů 
s veterány a pak jsme je byli na zámku vystavovat. Je to tady moc hezké. I dnes 
v knihovně to bylo moc prima☺ 
 

Děkujeme za rozhovor! 

Justy a Sam 
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Internet je užitečná věc, bohužel někteří lidé se ho 

naučili využívat tak, aby jim neprospěl, ale spíše 

uškodil. Internet může být bezpečná síť, akorát lidé 

se navzájem ohrožují vulgaritou a vydíráním. Pokud 

se ale člověk chová na internetu bezpečně a podle 

rad, nelze internet označit za nebezpečnou síť. 

Kterou také není. Alespoň: sama o sobě. Na 

internetu jsou lidi často, protože si chtějí najít nebo 

zjistit nějaké věci a internet jim k tomu skutečně pomůže. Ne vše je ale na internetu 

pravdivé, proto je potřeba si vše ověřovat u více článků a více zdrojů. 

Na internetu se také rozšířil druh šikany, kyberšikana. Kyberšikana je označení forem 

šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které 

slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako 

tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi 

agresorem a obětí. Důležité je na vyzývavou SMS, podezřelý e-mail nebo zprávu na 

sociální síti ignorovat a nereagovat na ni. Agresora to poté přestane bavit. A pokud 

vám agresor píše dál nepěkné zprávy a obtěžuje vás, určitě 

to řekněte dospělému, a klidně se nebojte pobavit se 

s psychologem. 

Jak řešit šikanu 

Šikana je nepříjemná věc a když už se objeví, je třeba ji řešit.  

Hlavní prostředky: 

• odhalení, vytažení problému na světlo, jeho 

pojmenování 

• objasnění, pochopení všech souvislostí, nalezení příčin 

• přesvědčit všechny účastníky o nutnosti změny – např. ukázat důsledky 

daného chování (seznámit s utrpením oběti) 

• diskuse nad problémem jako součást jeho řešení 

• společné hledání řešení, nalézání možnosti odčinění 

• vysvětlení přijatých opatření, přesvědčení o jejich oprávněnosti 

• všechny předchozí body lze chápat i jako prevenci 

• pojmenování hlavních viníků (pozor, ne vždy lze viníka jednoznačně určit) 

Nezapomeňte hned rodičům nebo důvěrné osobě říci, že vás někdo šikanuje. Tajit to 

nemá cenu, problémy budou ještě větší. 

Připravila Justy 

Zdroj: http://www.zsjandusu.net/skola/vychovne-poradenstvi/sikana-podstata-a-reseni/ 
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Annelise Marie Franková (Anne Franková) (12. 6. 1929 – únor 1945) 

Anne Franková, která se narodila v červnu roku 1929 ve Frankfurtu nad 

Mohanem, byla židovská dívka. V roce 1933 v Německu vyhrál Adolf Hitler, 

společně s nacisty, volby a Annina rodina se přestěhovala do Amsterdamu. 

Tam žili od roku 1934 do roku 1942. V červnu roku 1942, ke svým třináctým 

narozeninám, dostala Anne deník. Do něj si zapisovala své každodenní potíže, 

soužití s rodinou, své příhody i tajemství. Deníček měla za nejbližší „přítelkyni“ 

a dokonce ho i oslovovala jménem Kitty. 

V červenci roku 1942 dostala Margot Franková, sestra Anny, předvolání od SS. 

Proto se 6. července 1942 odebrala rodina do úkrytu. Úkryt byl v domě, kde 

měl Anny otec firmu Opekta. V zadní budově byly totiž čtyři tajné budovy, 

koupelna a půda, ve kterých Aninna rodina se svými přáteli dva roky žila. Do 

úkrytu později přibyli Van Pelsovi – Auguste, Herman a Peter – a rodinný přítel 

Fritz Pfeffer. Po celou dobu v úkrytu si Anne mapovala své pocity. 

Dne 4. srpna 1944 vniklo do zadního domu gestapo a všechny zatkne. Později 

byli deportováni do koncentračních táborů v Německu a Polsku. Nejprve strávili 

čtyři dny ve vězení, poté dorazili do tranzitního tábora Westerbork. 

Dne 3. září 1944 byli deportováni do Osvětimi, kam dorazili 6. září. Byli 

rozděleni muži a ženy, ženám ostříhali vlasy (včetně Anny) a na paži vytetovali 

identifikační číslo. Koncem října 1944 byly Anna a její sestra Margot 

deportována do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Zde v únoru 1945 

Margot, a o několik dní později i šestnáctiletá Anne, zemřely na tyfus. 

Válku přežil jen otec Otto Frank. Do rukou dostal deník svojí dcery a rozhodl se 

ho vydat. Deník se stal světovým bestsellerem a koupilo si ho přes 30 milionů 

lidí. Příběh Anne Frankové byl i zdramatizován. 

Napsala Justy 

Zdroj: Kniha Deník Anne Frankové 
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Aktuálně ze světa luxusu 

V dnešním článku se budeme zabývat značkami, které 

cílí na zámožnější jedince nebo skupiny. Uznejme, asi 

nikdo z nás si nepůjde koupit Dior kabelku, když se 

její cena pohybuje kolem 40 000mKč. Denně se na 

Instagramu vystavují fotky, na kterých nesmí chybět 

tzv. ukázka luxusu. Mnohdy se ale za fotkou skrývá 

krutá realita. Mladé holky se zadlužují jen proto, aby 

si mohly podobnou kabelku koupit a získat tak hodně 

srdíček na sociálních sítích. Otázkou zůstává, zda je to 

pouze jejich hloupost, nebo jde o nátlak dnešní 

uspěchané společnosti. My si dnes budeme povídat 

o kouscích, které danou značku vystihují. 

Dior 

Společnost byla založena v roce 1946 v Paříži. Zakladatelem této značky je známý 

módní návrhář Christian Dior. Oblíbená je především kvůli své výjimečnosti, citu pro 

módu a také parfémům. Jako jeden z nejznámějších produktů bych jmenoval vůni 

Diorissimo, která se vyrábí už řadu let a je pořád stejná. Prodává se kolem 2 000 Kč. 

Prada 

Italští návrháři Mario a Martin Prada založili v roce 1913 značku jménem Prada. Ze 

začátku prodával italský módní butik pouze luxusní kožené oblečení. V roce 1948 

zdědila firmu zakladatelova vnučka Miuccia Prada, která upadající podnik proslavila. 

V současnosti je Prada považována za jednu z nejvlivnějších společností módního 

průmyslu. Mezi její nejznámější produkty patří kabelky a sluneční brýle. Prodávají se 

ale i voňavky a boty. Kabelku je možné pořídit kolem 3 000 Kč a brýle kolem 5 000 Kč. 

Napsal Kuba 

Inspirace k prvnímu odstavci: časopis Vouk 
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Pět zajímavostí o zmrzlině 

 

1. Nikdo neví, kdy se zmrzlina poprvé objevila.  

2. Nejoblíbenější zmrzlinovou příchutí u nás je vanilková. 

3. Cukrárna Coromoto v Meridě prodává 860 příchutí zmrzliny. 

4. Největší zmrzlina byla vyrobena v Kalifornii v roce 1985 – 3,66 m. 

5. Zmrzlina pomáhá od stresu:) 

Připravila Justy 
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Na hřbetech koní 

3. díl – Nový kůň 

„Ó, Dan se nám zamiloval! Hy, ha, hy.“ 

„Hele, já jsem přímo tady!“ 

„Ale no tak, klid!“ 

„Dobrá, dobrá.“ 

Dny plynou a už je pryč měsíc. 

„Tak děti, dnes má přijet Anastázie a ta klisna.“ 

„A v kolik hodin?“ zeptal se Dan. 

„Ve tři hodiny.“ 

Dan si pomyslel: „To už mám jen hodinu na připravení.“ 

Dan se začal červenat, ale ostatním už to bylo jedno. 

Bylo jim jasné, že se Dan zamiloval. Ale Vyllovi se to 

moc nelíbilo. Děti o tom ještě nevěděly, ale Anastázie 

brzy bude jeho nevlastní dcera, a tak se trochu 

strachoval, jestli je pro ni Dan ten pravý. 

Když se Dan ustrojil, běžel do stájí pro svého koně. Pak 

ho osedlal a vyrazili. Asi po třech minutách jízdy Dan 

v dálce spatřil červenou barvu, poté světla a nakonec červené auto. Auto u něj 

zastavilo a vylezla z něj dívka s dvěma dlouhými copánky, měla na nich navázané dvě 

červené pentličky. 

Představili se a potom se Anastázie Dana zeptala: „Nechceš někam svézt?“ 

Dan řekl, že by s ní jel do školy, a tak dali koně k sobě. Když Dan nasedl, všiml si, že 

před ním sedí dvě cizí paní. Zeptal se, jak se jmenují. 

„Ta, co řídí, je má máma Lenka, a ta, co jen sedí, je má sestra Táňa.“ Anastázie se 

najednou rozpovídala, že její máma chodí s Vyllem. Dan se na víc neptal. Když 

vystoupili z auta, Dan Anastázii řekl, že ji má rád. Anastázie řekla, že se jí také líbí, 

a tak spolu začali chodit. 

Anastázie s Danem jela na projížďku, ale když se koně vylekali hady, sjeli z pěšinky 

a nemohli najít cestu zpátky. Museli přespat v lese. Ráno Dan nasbíral houby 

a Anastázie je upekla. Potom dali koníkům trochu čerstvých jablek, co tam rostla, 

a jeli hledat cestu domů. 

Asi po hodině a půl se konečně dostali do školy. Všichni je vítali, hlavně Vyll a Lenka. 

Lenka zrušila policejní pátrání a byla ráda, že je Anastázie a Dan zpátky. Anastázie 

a Dan si potají dali pusu a šli dovnitř. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ   

Napsala Lenka 
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Letní šifrování 

 

 
Připravila Julča 

Nemoci – přesmyčky 

1. řichakp = 

2. leašk = 

3. armý = 

4. spalykčin = 

5. ecivnešto = 

6. aláps = 

7. angaín = 

8. yknědraz = 

9. žltouneak  =

Připravila Anička 
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Připravila Lenka  
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Velký kvíz o lidském těle 

 

1. Kolik slin vytvoří člověk za celý život? 

a) cca 40 000 litrů slin 

b) cca 25 000 litrů slin 

c) cca 15 000 litrů slin 

2. Kdy je člověk vyšší? 

a) v noci 

b) ve dne 

c) ve dne i v noci je stejně vysoký 

3. Kde se nacházejí nejmenší kosti v těle? 

a) v uchu 

b) v nose 

c) v noze 

4. Jaká je celková hmotnost bakterií žijící 

v lidském těle? 

a) 1,5 kg 

b) 0,5 kg 

c) 2 kg 

5. Jak silná je žaludeční kyselina? 

a) je natolik silná, že by dokázala vyleptat 

díru do asfaltu chodníku 

b) není silná  

c) je natolik silná, že by maximálně 

dokázala proděravit papír 

6. Jak dlouho trval nejdelší záchvat 

škytavky podle Guinnessovy knihy 

rekordů? 

a) 1 rok 

b) 55 let 

c) 68 let 

7. Z kolika svalů je složeno tělo dospělého 

člověka? 

a) z 639 svalů 

b) ze 125 svalů 

c) z 1 598 svalů 

8. Kolik kostí tvoří tělo novorozence? 

a) 56 kostí 

b) nemá žádné kosti 

c) 305 kostí 

9. Kolik měří všechny krevní cévy 

v lidském těle? 

a) 96 000 km 

b) 23 m 

c) 48 954 km 

10. Jaké orgány (tělesné funkce) se 

zastaví při kýchnutí? 

a) jenom srdce 

b) všechny funkce včetně srdce 

c) jenom mozek a srdce 

11. Jak velikou rychlost má kýchnutí? 

a) 20 km/h 

b) 85 km/h 

c) 160 km/h 

 

Připravila Eliška Z. 

Zdroje: chi.cz, iFenomen, Rehabilitace.info, Ošetřovatelství.info 

Správné řešení: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c 
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Názvy měsíců 

Název měsíce leden vznikl tak, že někdo 

spadl na led a přitom zakřičel 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN, protože to byl 

neandrtálec a neuměl říct AU. 

Název měsíce únor vznikl tak, že někdo 

místo M říkal N, takže když začal u nás mor 

tak zařval ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ 

NOOOOOOOOOOOOOOOOOR, tak někoho 

napadlo měsíci transformer říkat novým 

jménem únor. 

Název měsíce březen vznikl tak, že jeden člověk nesl břemeno na svých 

bedrech. Musel přijít na to, proč existuje japonské jméno „Zen šu Kara“. Tak ho 

napadlo spojit dvě slova, jako každého, kdo vymyslel nějaké jméno měsíce. 

Napadlo ho spojit první slabiku slova „břemeno“, které sám nesl, a začátek 

japonského jména „Zen šu Kara“. Takže „bře-zen“. Pche, jak neoriginální. 

Název měsíce duben vznikl tak, že prostě někdo pojmenoval svůj dub na 

zahradě Ben a když řekl: „Můj strom je dub Ben,“ rázem ho napadlo duben, 

protože v tom měsíci kedluben se sázelo nejvíce dubů. 

Název měsíce květen vznikl tak, že někdo viděl květ, tak ho neoriginálně 

napadlo ke slovu „květ“ přidat en, protože takhle se jmenují tři další trapně 

okopčené měsíce předtím. 

Název měsíce červen vznikl tak, že byl jednou jeden červ, jehož jméno znělo 

Len. Takže samozřejmě tahle jména někdo spojil, jako to udělali všichni 

předtím, protože se na nic jiného nezmohli. 

Název měsíce červenec vznikl tak, že bratr červa Lena se jmenoval Věnec, tak 

někoho ,,O-R-I-G-I-N-Á-L-N-Ě  N-A-P-A-D-L-O“ spojit „červ“ a „Věnec“.  

Pokračování příště. 

Napsal Vláďa 
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Lidské tělo – osmisměrka  

ABDGCDJSJSJSJNOHYSNHDBCBCBCMJAZYKGXGXGX 

GHGHSGASGHOČIBKOLENOBXBBBBANWNQQNOSJ 

HJCJVJKKVJJKVVYJKN AKALKDKKDKLGKJGSKLJKJGK 

JDJFLDNOSVFKKKFKFKFKDJKSJKLUŠICBMKRKNVBV  

NKDKDKDKKAHLAVAHDJDJKDFJKHSSRUKAGHSDFG 

ZÁPĚSTÍNKCVXNKBXBNMXBBVMKLBFJKJKGFJGFJHJ 

JKGJKLOKETHJJGFHJBSHGJKHKAABJJKAGHJDFADFJ 

AHJDSHJDJKSJKSDKSDKSTKJGSHSGHJDFJKDTJKHJJU 

JJXJXDJKXDJHJGJKSGHGJKSHJDFKJHFJFFFFFFFFJFJK 

RAMENAJKDJDFJVGHJGGJGGJKJGGKGKMKXDFJJJJJ 

BŘICHOJGJKGHJGJKGJKHSBJKGJKGJKGČELISTKDKD 

HDXHJDJKHGFHJKAGHIGHJKDJJJJFJJJJJJJJJHJJLDGJK 

 

NOHY 

JAZYK 

OČI  

KOLENO 

NOS 

UŠI 

KRK 

HLAVA 

RUKA 

ZÁPĚSTÍ 

LOKET 

RAMENA 

BŘICHO 

ČELIST 

 

Připravil Sam 
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A co měl vlastně kdo v tomto čísle na triku? 

Anežka – ilustrace 

Anička – ilustrace, přesmyčky 

Eliška B. – článek o cestování 

Eliška Z. – úvodník, kvíz, ilustrace 

Julča – šifry, ilustrace 

Justy – ilustrace, rozhovor, tipy na prázdniny, 

články Anne Frankové, šikaně a o zmrzlině 

Kuba – ankety, článek o světě luxusu 

Lenka – povídka, ilustrace, článek o páteři 

Lukáš – články o jídle a o přírodních 

katastrofách 

Péťa – článek o cestovatelích Zikmundovi 

a Hanzelkovi, ankety 

Sam – rozhovor, článek o přípravě na 

dovolenou, osmisměrka 

Terka – tipy na dovolenou, ilustrace,  článek 

o cestovatelích Zikmundovi a Hanzelkovi 

Vláďa – články o jídle a o názvech měsíců 



   
 

 


